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Mer jenter ut

Nyvalgt kvinnekontakt i Trysil fellesforening vil vite
hvorfor så få kvinner jakter, og vil gjøre tiltak for å få
flere av sine medsøstre med ut både på jakt og fiske.

Riktig god påske

Redaksjonen i Lokalavisa Trysil-Engerdal ønsker alle våre lesere en riktig god påske,
strålende sol, godt skiføre, god mat og drikke, gode venner og minneverdige opplevelser!

NYHETER side 11

Vi gratulerer

Påsken er pilketid

Petter 1 år

NAVN side 4

Svein Skarpmo har bevist at
det er hardt arbeid og langsiktig tenking som gir resultater.
Trysilsmellen arrangeres i år
for 25. gang. Igjen med
Skarpmo i bresjen.

KOMMENTAR side 12
og 13

Dyktige
sønner
på scenen
Tørbergets hjemvendte sønner
imponerer igjen med sin årlige
påskekonsert. Og det gjør også
alle de lokale artistene som står
på scenen sammen med dem.

KULTUR side 14

FLOTT: Lill Morønning med en flott røye fra en av mange fjellvann i Engerdal.

Isfiske og pilking hører påsken til. Mange tar med seg isbor, pilkestikke,
maggot og slår seg til på et av mange fjellvann i regionen. Og hvis lykken
står deg bi, kan resultatet bli smellfeit røye i for eksempel Femundsmarka.
Engerdal fjellstyre solgte i 2015 fiskekort for over 2,2 mill. kroner.

NYHETER side 7

Trysilbåten reddes
Mer ulv
på gang

Regjeringen har lagt fram planer
som kan øke antall ulvefamilier
fra tre til åtte. Og deler av Engerdal skal inn i sona.

NYHETER side 10

FOTO: GRO GLØTVOLD

Nå skal det blåses nytt liv i Trysilbåten, som har
eksistert i omkring 300 år. Kåre Joar Graff er i
sluttfasen på opplæring av Trond Håvard Joten
i å bygge elvebåter. Graff har laget nærmere 50
båter. Joten tok over produksjonen av Femundbåten for et par år siden, og vil nå øke sortimentet sitt med også å produsere Trysilbåten i
Sømådalen.
NYHETER side 2 og 3

Lærer seg å
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STYGG SAK: Mellom Laaven og Eventyr ble tre gutter slått ned
lørdag kveld, mens det i tillegg var slossing i Vikinggrenda natt
til tirsdag.
ARKIVFOTO: INGEBORG SCHEVE

To stygge voldssaker i Trysilfjellet
Politiet i Trysil melder
om to stygge
voldssaker. Lørdag
kveld ble tre gutter
slått ned og sparket.
Natt til tirsdag kom en
ung mann inn i en
nabohytte og slo til en
av dem som var der.
ARNE LUND
906 89 985 al@lokal-avisa.no

TRYSIL: – Episoden lørdag kveld
var en stygg sak. Tre unge utenbygds menn, der to var født i 1991
og en i 1996 gikk fra et utested, da
det ble uoverensstemmelser med
en gjeng som de gikk sammen
med. Guttene forteller at de ble
angrepet bakfra, slått ned og sparket mens dem lå nede. Alle tre har
vært på kontoret og levert anmeldelse, sier lensmann Sondre
Grønstad i Trysil.
Han forteller at episoden
skjedde mellom Laaven og barnetrekket Eventyr. Politiet fikk meldinga klokka 19.30, og var raskt på
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stedet, da en patrulje var like ved.
Men da hadde gjerningsmennene
løpt vekk allerede.
– Alle tre er preget i ansiktet av
hendelsen, men er i brukbar
form, sier Grønstad.
Nå ber han om tips fra publikum som kan ha sett noe av det
som skjedde.
Også natt til tirsdag var det
tilløp til slåssing i en hytte i
Vikinggrenda.
– Klokka 01.30 kom en ung
utenbygds mann på 21 år inn i
nabohytta og slo til en av dem
som bodde der helt umotivert.
Det er også en stygg sak. Etter det
vi har brakt på det rene var det
ingen foranliggende årsak til hendelsen, sier Grønstad.
Han forteller at målinger viste
at mannen som slo hadde hatt et
høyt inntak av alkohol. I denne
saken er det helt klart hvem som
var involvert, og det blir avhør
med det aller første.
– Jeg er litt spent på fortsettelsen i de tettest befolkete områdene ved Turistsenteret, sier
Grønstad.
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BÅTGLEDE: Fra venstre Espen Brekke, Trond Håvard Joten og Kåre Joar Graff.

Trond Håvard Joten går
i lære hos Kåre Joar
Graff for å lære seg
bygging av den
gamleTrysilbåten, som
settes i produksjon
igjen.

Trysil:

Østerdalen
Festivalforening har rettet
oppmerksomheten mot
Trysilbåten, og derfor tok Espen

Brekke kontakt med Trond Håvard
Joten for å be han om hjelp til å
produsere den gamle
elvebåttypen, da han allerede drev
med Femundbåten.
Joten ville gjerne lære seg dette,
og derfor ble Kåre Joar Graff bedt
om å være læremester.

Dette er en
båttype som er
brukt i 300 år, den
har bred bunn og er
meget stabil.

Til bruk og utstilling

– Det er 25 år siden fløtinga tok
slutt i Trysilvassdraget, og derfor vil
vi sette denne båten på elva like
etter 17. mai. Da skal vi ha med
gamle båtfolk fra fløtinga. Etterpå
blir båten transportert til Osen og
skal brukes i VM i tømmerfløting og
spelet «Fløtarguten». På vinteren
skal den stilles ut på Trysilsenteret,
sier Brekke.
Han er opptatt av at skogen og
trevirke fortsatt skal være viktig for
denne regionen, og liker å bidra til

– Med dette ønsker vi å bidra til
lokal og regional utvikling. Her kan
det bygges båter for salg i Sømådalen. Identitet og historie er viktig, og
jeg tror denne nisjen har et stort
vekstpotensial, sier Brekke.
Nå er en helt nybygd elvebåt
snart klar til å settes på elva, og det
har skjedd etter at næringslivet i
Trysil har finansiert to tredjedeler
av den første båten og opplæringa,
opplyser Brekke.

å bygge Trysilbåten
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TO: Både lærer og elev har initialene sine på båten.
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næringsutvikling innen primærnæringene. Båt er i tillegg en viktig
kulturhistorisk del som han vil
bidra til å bevare.

300 år gammel
– Dette er en båttype som er brukt i
300 år, den har bred bunn og er
meget stabil. Båten vi lager nå er
fem meter lang, mens de gamle fløterbåtene var seks meter. Tidligere
bygde jeg fløterbåter for fløtningsforeningen, men da det tok slutt,
fortsatt jeg produksjonen av elvebåter for eget salg, sier Kåre Joar Graff.
Han forteller at han har laget 29
båter i egen regi, og var med på å
produsere omkring 20 båter i perioden han var med som fløter. Det
betyr at han har laget 50 elvebåter,
og er trolig den nålevende med
mest kunnskap om Trysilbåten.

Det tar omkring en måned å
bygge en slik båt, og prisen ligger på
mellom 60.000 og 70.000 kroner.
Graff forteller at tidligere kjente
båtbyggere av denne typen var
Johan Øvergård som laget over 100
båter. Også Ole Rønes lagde mange
båter.
Hjemme hos Kåre Joar Graff er
det stor aktivitet om dagen, der
Graff lærer bort sine kunnskaper til
Trond Håvard Joten.
Selv om han tidligere har bygd
båt, er det viktig å ta vare på kunnskaper fra de ulke båttypene i regionen. En sjøbåt og elvebåt er nokså
forskjellige produkter, selv om mye
er beslektet.
– Trysilbåten har gjennom 300 år
utviklet seg med småendringer til
det bedre, sier båtbygger og tidligere fløter Kåre Joar Graff.

LÆRE: Læremester Kåre Joar Graff nærmest og «lærling» for Trysilbåten Trond Håvard Joten.
FOTO: ARNE LUND

En viktig del av identiteten
Trond Håvard Joten har
drevet bygging av
Femundbåten i to år. Nå
vil han utvide med også
å kunne tilby
Trysilbåten.
ARNE LUND
906 89 985 al@lokal-avisa.no

SØMÅDALEN: De to siste årene har
Joten laget ti eksemplarer av
Femundbåten, med base i Elgå.
Men nå vil ha flytte produksjonen
til hjembygda Sømådalen.

– Det er interessant at denne båttypen er så gammel, og det er viktig
at dette håndverket ikke går i glemmeboka. Jeg ser for meg at denne
båttypen kan bygges for salg, slik vi
gjør med Femundbåten. Nå får jeg
et større varespekter, og håper det
kan føre til mer interesse og kanskje
flere arbeidsplasser, sier Joten.
I tillegg til produksjon av nye
båter, har han også hatt flere båter
til reparasjon.
– For meg blir det viktig å lære
bort denne kunnskapen til andre,
sier Joten.
– Trolig startet Femundbåten i
Sylen. Der har vi funnet den eldste

modellen fra 1938, laget av Johan
Ryvang, sier Joten.
Han er opptatt av at båtene skal
bygges så fleksible som mulig, slik
at de beveger seg i takt med vann og
bølger.
– De to første årene med båtbygging er det i hovedsak kunder langs
Femund som har kjøpt seg
Femundbåten. De fleste er hyttefolk, men også noen fastboende. Nå
har jeg også fått bestilling av
Femundbåten til Hvaler og bruk i
havet, og det blir spennende. Kanskje åpner dette nye markeder. Og
Trysilbåten kan jo brukes på alle
elver i landet, samt sjøer, sier Joten.

